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ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  Ανοιχτού  Διαγωνισμού  Αριθμ.  Διακήρυξης  2/2014 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας:  «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ACROSSEE - 
Accessibility  improved  at  border  Crossings  for  the  integration  of  South  East 
Europe»  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  SOUTHEAST 
EUROPE 2007-2013»  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο. 2/2014
Ανακοινώνουμε ότι έχοντας υπόψη:

α) τον Ν.3852/2010, β) τον Ν. 2286/95, γ) το Π.Δ. 118/07, δ) την υπ’αριθμ. 3/100/31-
01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και άλλες 
διατάξεις,  προκηρύσσουμε   Ανοιχτό  Διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας:  «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και 

υλοποίηση των δράσεων του έργου «ACROSSEE - Accessibility improved at border 
Crossings for the integration of South East Europe» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  SOUTHEAST  EUROPE  2007-2013,  προϋπολογισμού 
91.000,00  €   συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  23  %  με  κριτήριο  την  πλέον 
συμφέρουσα από Οικονομικής  και  Τεχνικής   απόψεως προσφορά.  Η χρονική  του 
διάρκεια  του  έργου  είναι  έως  30-09-2014.  Το  έργο  «ACROSSEE  -  Accessibility 

improved at border Crossings for the integration of South East Europe» έχει ως 
βασικό στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των περιοχών της νότιο-
ανατολικής  Ευρώπης.  Η  δημιουργία  μιας  μεγάλης  και  συνεκτικής  πλατφόρμας 
μεταφορών θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου της νότιο-
ανατολικής Ευρώπης, με στόχο την επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
στα δυτικά Βαλκάνια και τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών για τη 
νότιο-ανατολική  Ευρώπη  με  την  κατάλληλη  υποδομή  και  τις  απαραίτητες 
μεταφορικές υπηρεσίες.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις 

11 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού από το 
Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  της  Π.Ε  Θεσπρωτίας  τηλ.  2665360267  και 
2665360103,  η  δε  διάθεση  της  διακήρυξης  θα  γίνεται  από  το  γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη (κα Κόκορη Μελίνα) τηλ. 2665360104.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται α) αυτοπροσώπως ή με ειδικό προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο έως την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
11/04/2014  και  β)  με  συστημένη  επιστολή  ή  ιδιωτικό  ταχυδρομείο  μέχρι  την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού 10/04/2014.                  .

Τα  έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

                                                                                    Ο  Αντιπεριφερειάρχης 
                                                                                                     της  Π.Ε Θεσπρωτίας 

                                                                                                     Θωμάς Γ. Πιτούλης 
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